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قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو 
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار المعروضة 

 .في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 الت يرا  ا  بو ية مقابل الدو   ا مريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

 62في خطابها أمام محافظي البنوك المممريمزيمة المعمالممميمة يموم الم مممعمة الممماضمي   «

( في جايسون هول أشا   جانيت يليمن   يميمس مم ملمس ا  متميما مي 6102أغسطس 
الفد الي ا مريكي( إلى تحسن ظروف اإلقتصاد ا مريكي بما يسممح بمرفمع ممعمد   

األ ر الذي اعتبرت  األسوا  العالميةة أثة ةر  ةن ثةافا لةزيةادة احةتةمةالةيةة أ  يةقةبة  الفايدة، 
الفدرالي األ ريكي على رفع  عد ت الفا دة قب  نهاية العام الحالي )التوقةعةات تةتةراوح 
بين سبتمبر وديسمبر(. في تفاصي  الخطا  أ ارت السيدة يليةن إلةى أ  األداء الةقةوي 

والمستمر لسو  الوظا ف األ ريكية إضافة لألفا  المستقبليةة لةألنةةطةة اإلقةتةصةاديةة 
 و عد ت التضخم قد عزز  ن إ كانية رفع  عد ت الفا دة في المستقب  القري .

 

ا تفع مؤشر الدو   ا مريكي  المؤشر الذي يتابع أداء الدو   أمام العمال  المريميمسميمة  «

ا خرى( للمرة ا ولى في ا  ابيع الثالثة الماضية ليالمس المؤشر أ لى مسمتمويماتمه 
و ليغلق  ع نقطة(،  0.111%  0.06أغسطس ال ا ي. ليس ل المؤشر  ا تفا ا بم  01منذ 

نةقةطةة و لة  فةي السةاد  ولةعةةةريةن  ةن  ةهةر  65.52ختام تداو ت األسبو  عةنةد 
. فةي الةوقة   اتة  في األسةبةو  السةابةق لة    65.50 قارنة بة  6102أغسطس الجاري  

انخفض اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي )علةى أسةا  أسةبةوعةي( نةتةيةجةة ارتةفةا  الةدو ر 
نةقةطةة ( خةالل  061% ) 0.06األ ريكي بةك  أساسي. سج  الةيةورود دو ر ارتةفةاعةا  بةة 

دو ر أ ريكي لةلةيةورو الةواحةد و لة  يةوم الةجةمةعةة  0.0061تداو ت األسبو  ليغلق عند 
 الساد  والعةرين  ن  هر أغسطس الجاري .

 

  المصطلح ا  بو ي
 
 
  

(   3العرض النقدي  م   
يحتوي هذا الم  ر على الكتلة 

(  ضافا  إليها الودا ع  6النقدية  )م 
الحكو ية لدى البنوك المرثزية  ن 
 سندات طويلة وقصيرة األج . 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

أغلقت أ عا  العقود اآلجلة للخام ا مريكي وخام برنت تداو   ا  بوع  لى انخفاض للممرة  «

( تقريرها EIAا ولى في ا  ابيع ا  بعة الماضية بعد أن نشر  إدا ة معلوما  إدا ة الطاقة  
خالل األسبةو  الةمةنةتةهةي ا  بو ي والذي يظهر ا تفا ًا غير متوقع لمخزونا  الخام ا مريكي 

 ن  هر أغسطس الجاري. انخفض  أسعار  العقود اآلجلة لخام غر  تكسةا  الةوسةية   06في 
دو ر أ ةريةكةي  51.25دو ر أ ريكي للبر ةية  (  سةجةال   1.11% )  0.10)تسليم  هر أثتوبر ( بة 

 1.62% )  0.16للبر ي . ثما انخفض  أسعار العقود اآلجلة لخام برن  )تسليم  ةهةر أثةتةوبةر( بةة 
دو ر للبر ي  و ل  يوم الجمعة الساد  والعةةةريةن  ةن  ةهةر  56.66دو ر للبر ي  (  سجال  

 أغسطس الجاري.

 

أغلقت  ندا  الخزينة ا مريكية تداو   ا  بوع  لى انخفاض لتبلغ أدنى مستويماتمهما ممنمذ  «

بةن  ظةروف يونيو الماضي. بعد إشا ة السيدة جانيت يلين في خطابها يوم ال معة الممماضمي 

رفع  عد ت الفا دة  جددا  قد تعززت بفع  الظروف اإلقتصادية الةراهةنةة. ارتةفةع الةعةا ةد عةلةى 
%( لينهي تداو ت األسبو  عند 3.63نقطة أسا  )أو  5.2أ ونات الخزينة لفترة عةر سنوات بة 

% و ل  يوم الجمعة د الساد  والعةرين  ن  هر أغسطس الجاري )أعلى  سةتةوى لةهةا 0.23
 (.6102يونيو  63 نذ 

 
 

 أهم البيانا  و ا  داث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية ، ثندا وأستراليا   

في الربع ال اني  ن العام الجاري نموا  الو يا  المتحدة ا مريكية سج  الناتج المحلي اإلجمالي في 
% فةي تةقةديةرات 0.6% ثما هو  توقع  قارنة بنةمةو بةمةعةدل ربةعةي قةدره 0.0بمعدل ربعي قدره 

تةراجةعة  طةلةبةات  % في الربع األول  ن العام نفةسة .1.1سابقة، وبعد أ  سج  نموا  بمعدل قدره 
ألف طل  في األسبو  المنةتةهةي فةي الةعةةةريةن  ةن  620الرهن العقاري خالفا  للتوقعات  سجلة 

 ألف في األسبو  السابق ل . 626 هر أغسطس  قارنة بة 

% في األسبو  المنتهي في التاسع عةر  ن  ةهةر 6.0تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
% في األسبو  السابق ل . ازدادت  بيعات المنةازل الةجةديةدة 5أغسطس  قارنة بتراجع بمعدل قدره 

ألف خالل  هر  516ألف  نزل خالل  هر يوليو  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  255 سجلة 
 ةلةيةو  خةالل  5.36يونيو. في حين تراجع   بيعات المنازل القا مة إلى  ا دو  التوقعات  سجةلةة 

 ليو  خالل  هر يونيو. حافظ  خزو  تجارة الجملة عةلةى  سةتةواه وفةقةا   5.51 هر يوليو  قارنة بة 
% ثةمةعةدل  ةهةري خةالل 1.6للتقديرات األولية لةهر يوليو  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلةى 

% في الربع الة ةانةي  ةن الةعةام 6.3 هر يونيو. ارتفع  خفض الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل قدره 
 % في تقديرات سابقة.6.6الجاري  قارنة بنمو بمعدل قدره 

وفقا  للتقةديةرات األخةيةرة لةةهةر أغسةطةس  16.1تراجع    ر جا عة  يتةغا  خالفا  للتوقعات إلى 
% وفقةا  5.5في تقديرات سابقة. ازدادت الطلبيات على السلع المعمرة بمعدل قدره  61.5 قارنة بة 

% 5.6-للتقديرات األولية لةهر يوليو )أعلى  ن التوقعات(  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
وفةقةا  لةلةتةقةديةرات األولةيةة  56.0خالل  هر يونيو. انخفض    ر  ديري المةتريات الصناعي إلى 

 50.5خالل  هر يوليو. تراجع    ر  ديري المةتريات المرثة  إلةى  56.6لةهر أغسطس  قارنة بة 

 خالل  هر يوليو. 50.1وفقا  للتقديرات األولية لةهر أغسطس  قارنة بة 

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير.أ تراليا  أو يندا لم تصدر أية بيانات  ات أهمية عن 

 

 

سج  الناتج المحلي 

اإلجمالي في الو يات 

المتحدة األ ريكية في الربع 

ال اني  ن العام الجاري نموا  

 % 0.0بمعدل ربعي قدره 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 المملكة المتحدة واليابا 

% في الربع الة ةانةي 1.2نموا  بمعدل ربعي قدره المملكة المتحدة سج  الناتج المحلي اإلجمالي في 
ثما هو  توقع،  ماثال  لما سجل  في الربع السابق ل . أ ا على أسا  سةنةوي، سةجة   6102 ن عام 

% في الربع ال اني  ن العام الجاري،  ماثال  لمةا 6.6الناتج المحلي اإلجمالي نموا  بمعدل سنوي قدره 
 سجل  في الربع السابق ل .

% خةالل  ةهةر يةولةيةو ثةمةا هةو 1.5بمعدل سنوي قدره اليابان انخفض    ر أسعار المستهل  في 

 توقع،  ماثال  لما سجل  خالل  هر يونيو. ولدى است ناء األغةذيةة الةطةازجةة، سةجة  الةمة  ةر تةراجةعةا  
% خةالل  ةهةر 1.5% خالل  هر يوليو  قارنة بتراجع بةمةعةدل سةنةوي قةدره 1.5بمعدل سنوي قدره 

وفقا  للتقديرات األوليةة لةةهةر أغسةطةس  56.2يونيو. ارتفع    ر  ديري المةتريات الصناعي إلى 

 .خالل  هر يوليو 56.3 قارنة بة 

 

  نطقة اليورو 

% خالل  هر يوليو  قارنة 5.1نموا  بمعدل سنوي قدره منطقة اليو و في  M3سجل  الكتلة النقدية 
-% خالل  هر يونيو. تراجع    ر ثقة المستهل  خالفا  للتةوقةعةات إلةى 5بنمو بمعدل سنوي قدره 

خالل  هر يوليو. انخفض    ر  ديري المةتريات الصةنةاعةي خةالفةا  لةلةتةوقةعةات  1.6- قارنة بة  1.5
خالل  ةهةر يةولةيةو. ارتةفةع  ة  ةر  56وفقا  للتقديرات األولية لةهر أغسطس  قارنة بة  50.1 سجال  

خةالل  53.6وفقا  للتقديرات األولية لةهر أغسطةس  ةقةارنةة بةة  53.3 ديري المةتريات المرث  إلى 

  هر يوليو.

في الربع ال اني  ن العام الجاري )تقديرات أخيرة( نموا  بمعدل ربةعةي قةدره ا لماني سج  ا قتصاد 
% ثما هو  توقع،  ماثال  للمسج  في التقديرات السابقة لها. هةذا ويةةيةر الةرقةم إلةى تةبةاطة  1.5

% ثمعدل ربعي. تراجع 1.1النمو ا قتصادي عما ثا  علي  في الربع األول  ن العام نفس  حين سج  
خالل  هر يوليو. ثما  011.3خالل  هر أغسطس  قارنة بة  012.6لمناخ قطا  األعمال إلى  IFO   ر 

خالل  هر أغسطس  قارنة بالقراءة المعدلة با نخةفةاض إلةى  011.0للتوقعات إلى  IFOتراجع    ر 

خالل  هر أغسطس  قارنة بة  006.1للوضع الحالي  سجال   IFOخالل  هر يوليو. تراجع    ر  016.0
خالل  هر سبةتةمةبةر  01.6خالل  هر يوليو ) عدل با رتفا (. ارتفع    ر ثقة المستهل  إلى  005.1
وفةقةا  لةلةتةقةديةرات  53.2خالل  هر أغسطس. تراجع    ر  ديري المةتريات الصناعي إلةى  01 ن 

خةالل  ةهةر يةولةيةو. تةراجةع  ة  ةر  ةديةري  53.1األولية لةهر أغسطس ثما هو  ةتةوقةع  ةقةارنةة بةة 
وفقا  للتقديرات األولةيةة لةةهةر أغسةطةس  ةقةارنةة بة  53.2المةتريات المرث  بنث ر  ن المتوقع إلى 

 خالل  هر يوليو. 55.3

دو  تغيير و ل  في الربع ال انةي  ةن الةعةام فرنسا حافظ الناتج المحلي اإلجمالي على  ستواه في 
 61الجاري،  ماثال  لما سجل  في الربع السابق ل . سج     ر ثقة المستهل  ارتةفةاعةا  طةفةيةفةا  إلةى 

 010خالل  هر يوليو. تراجع    ر ال قة في قطا  التةصةنةيةع إلةى  62خالل  هر أغسطس  قارنة بة 
 خالل  هر يوليو. 013خالل  هر أغسطس  ن 

وفقةا  لةلةتةقةديةرات األولةيةة  51.5انخفض    ر  ديري المةتريات الصناعي خالفا  للتوقعات  سجال  
. ارتةفةع  ة  ةر 51.1خالل  هر يوليو. في حين سةجةلة  الةتةوقةعةات  51.2لةهر أغسطس  قارنة بة 

وفقا  للتقديرات األولية لةهر أغسةطةس  50.2 ديري المةتريات المرث  بما يفو  التوقعات  سجال  
في الربع ال اني  ن العام الجاري نموا  اإل باني خالل  هر يوليو. سج  الناتج المحلي  51.0 قارنة بة 

% ثمعةدل 1.1% )أعلى  ن المتوقع(  قارنة بالتقديرات السابقة التي سجل  1.1بمعدل ربعي قدره 
% في الربع ال اني  ةن الةعةام 3.6ربعي. أ ا على أسا  سنوي، فقد سج  الناتج نموا  بمعدل قدره 

% خةالل 3.0% في الربع السابق ل . ازدادت  بيعات التجز ة بمعدل سنوي قةدره 3.5الجاري  قارنة بة 
% ثمعدل سنوي خالل  هر يةونةيةو. لةم تصةدر 5.6 هر يوليو  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير.إيطاليا أية بيانات  ات أهمية عن 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 األسوا  النا ئة 

% ثمعدل  هري خالل  هر يونيو، وهو أق  بقلية   ةن 1.55إلى البرازيل تراجع  عدل التضخم في 
% ثمعدل  هري خالل  هر يوليو. سج  ا قتةصةاد الةبةرازيةلةي خةالل  ةهةر 1.55المتوقع،  قارنة بة 

وظةيةفةة خةالل  ةهةر  60136وظيفة  قارنة بخسا ر قدرها  65165يوليو خسارة في الوظا ف قدرها 
 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يوليو  قارنة بالقراءة  3002يونيو. انخفض إجمالي الديو  القا مة إلى 

 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يونيو. سج  الحسا  الجاري خالل  هر  3066المعدلة با نخفاض إلى 
 ليو  دو ر أ ريكي )عجز أعلى  ن المتوقع(  قارنة بالعجز المعةدل بةا رتةفةا   5151يوليو عجزا  قدره 

 ليو   550 ليو  دو ر أ ريكي خالل  هر يونيو. سج  الميزا  التجاري فا ضا  بمبلغ قدره  6511إلى 
دو ر أ ريكي في األسبو  المنتهي في الحادي والعةرين  ن  هر أغسطس  قارنة بة فا ض بمبلغ 

  ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  السابق ل . 0215قدره 

خالل الفترة التي يغطيها التقرير. لم تصدر أيةة بةيةانةات  ات الهند لم تصدر أية بيانات  ات أهمية عن 

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير. الصين أهمية عن 

 ةلةيةار دو ر أ ةريةكةي فةي  361.6 ن الذه  والعمالت األجنبية  سةجةال  الرو ي ازداد ا حتياطي 
 ةلةيةار دو ر أ ةريةكةي فةي  365.1األسبو  المنتهي في التاسع عةر  ن  هر أغسطس  قارنة بةة 

 األسبو  السابق ل .

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والةر  األوس  

% 3.1بةك  طفيةف  سةجةال  المملكة العربية السعودية تراجع تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 % ثمعدل سنوي خالل  هر يونيو. 5.0ثمعدل سنوي خالل  هر يوليو  قارنة بة 

% خةالل  ةهةر 1.6نموا  بمعدل سنوي قدره اإلما ا  العربية المتحدة في  M2سجل  الكتلة النقدية 

فةي  M2% خالل  هر يونيو. سجةلة  الةكةتةلةة الةنةقةديةة 1.5يوليو  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 
% 0.61% خالل  هر  ايو  قارنة بنمو بمعدل سةنةوي قةدره 0.65نموا  بمعدل سنوي قدره الكويت 

 خالل  هر إبري . 

%، بةيةنةمةا خةفةض  ةن  ةعةدل 1.5على  عدل الفا دة المرجعي عنةد التريي حافظ المصرف المرثزي 
%، و ل  في اجتمةاعة  الةذي انةعةقةد 1.5% إلى 1.15الفا دة على عمليات اإلقراض لليلة واحدة  ن 

 في ال الث والعةرين  ن  هر أغسطس.
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 العمال  ا جنبية  اإلغالق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإلغال  األسبوعي  

 العمال  ا جنبية  اإلغالق ا  بو ي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإلغال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قاب  الين الياباني ، سعر اإلغال  األسبوعي 

 أ واق النف    اإلغالق ا  بو ي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود اآلجلة لخام غر  تكسا ، سعر اإلغال  األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخام برن  ، سعر اإلغال  األسبوعي 

 الذه   اإلغالق ا  بو ي 
دو ر أ ريكي لك  أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي لألونصة سعر اإلغال  األسبوعي

 العايد  لى السندا  السيادية  اإلغالق ا  بو ي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 العايد  لى السندا  السيادية  اإلغالق ا  بو ي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.5244 2.0450 1.30 GOLD - SPOT 1,321.18 (1.51%)

  3 - Month 0.8334 2.2950 1.50 SILVER - SPOT 18.66 (3.37%)

  6 - Month 1.2315 2.3930 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,642.50 (1.47%)

  9 - Month - 2.4790 1.70 COPPER - LME 3 MTH 4,615.00 (3.81%)

  12 - Month 1.5366 2.5930 1.80 WTI - NYMEX 47.64 (1.81%)

BRENT - ICE 49.92 (1.89%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3137 4.9264 0.47%   S&P 500 2,169 (0.68%)

EUR / USD 1.1198 4.1993 (1.12%)   Dow Jones 18,395 (0.85%)

AUD / USD 0.7564 2.8365 (0.83%)   NASDAQ 5,219 (0.37%)

USD / CHF 0.9782 3.8336 1.84%   FTSE 100 6,838 (0.30%)

USD / CAD 1.3003 2.8839 1.03%   DAX Index 10,588 0.41%

USD / JPY 101.84 0.0368 1.62%   CAC Index 4,442 0.94%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 16,361 (1.12%)

USD / SAR 3.75 1.0000 0.01%   TASI  Index 5,977 (4.02%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 30 / 08 12:00 EC ثقة المستهلك Aug F -8.5 -8.5

Tue 30 / 08 17:00 US مؤشر ثقة المستهلك Aug 97 97.3

Wed 31 / 08 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين Aug P 0.30% 0.20%

Wed 31 / 08 14:00 US طلبات الرهن العقاري Aug-26 -- -2.10%

Thu 01 / 09 04:00 CH مديري المشتريات الصناعي Aug 49.9 49.9

Thu 01 / 09 10:55 GE مديري المشتريات الصناعي Aug F 53.6 53.6

Thu 01 / 09 11:00 EC مديري المشتريات الصناعي Aug F 51.8 51.8

Thu 01 / 09 11:30 UK مديري المشتريات الصناعي المعدل موسميًا Aug 49 48.2

Thu 01 / 09 16:45 US مديري المشتريات الصناعي Aug F 52.1 52.1

Thu 01 / 09 17:00 US مديري إدارة التوريد الصناعي Aug 52 52.6

Fri 02 / 09 15:30 US التغير في عدد الوظائف غير الزراعية Aug 180k 255k

Fri 02 / 09 15:30 US معدل البطالة Aug 4.80% 4.90%

Fri 02 / 09 15:30 US الميزن التجاري Jul -$42.5b -$44.5b

Fri 02 / 09 17:00 US طلبيات السلع المعمرة Jul F 4.30% 4.40%

Fri 02 / 09 17:00 US طلبيات المصانع Jul 2.00% -1.50%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 يبير المتعاملين
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 ت م   إ   د ا د   ا ل ت ق ر يمر   ا إل قمتمصما د ي   ا    مبمو  مي   و تمحمر يمر     م ن   قمب ل   : 

 ق ا ي م ة   ا   ت ص ا       ا ل خمامصمة   بما لمخمز يمنمة   

   ب د   ا لمكمر يمم   إ بمر ا هميمم     ا لمقما د   ي    

 م حململ   أ و ل         ا   بمحما ث   ا إل قمتمصما د يمة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+966 11 479 8297 / +966 54 218 8565 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقةريةر تةعةبةر عةن وجةهةة نةظةره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتب  أو تتنثر بةك   ةبةا ةر أو غةيةر  ةبةا ةر بةتةوصةيةات  ةحةددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتضمنها التقرير. ثما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقة  دو

 سابق إنذار.

 إفصا ا  إضافية

، إ    6102د  أغسةطةس د   61. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذثورة ضمن التقرير إلةى   6102د  أغسطس  د   66يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 في حال تم التطر  إلى غير  ل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نة  أعد هذا التقرير ألغراض المعلو ات فق .   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للةراء  أو لال تراك في أي است مار. على الةرغةم  ةن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بننها  وثوقة و ات  صداقية عةالةيةة ، فةن  بةنة  الةبةالد   يضةمةن 

 اثتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعةوديةة لةن يةكةو  بةنة  الةبةالد أو أي  ةن فةروعة  أو  ةرثةاتة 

الةقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ةن أي نةو   ثةا  عةن أيةة خسةارة أو ضةرر نةاجةم عةن  اسةتةخةدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في  ال اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية  ن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى ا تماد النص ا صلي   الل ة اإلنكليزية( 
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